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DIA 1 - TÓ Q U I O     
Chegada e recepação por um assistente ao 
aeroporto de Narita, e depois transferência em 
veículo compartilhado para o hotel escolhido. 
Refeições: nenhuma. 
Opção de upgrade para transferência em carro 
particular: JPY 15,475

DIA 2 - TÓ Q U I O 
Día completo de tour con guía en inglês (o 
Español Tour de dia inteiro com guia em inglês 
(ou espanhol mediante suplemento) utilizando 
transporte público. O dia começa com uma visita 
ao santuário Meiji, um santuário dedicado ao 
espírito deificado de Imperador Meiji e um lugar 
popular para casamentos japoneses tradicionais. 
Passeio na rua comercial Omotesando, uma 
avenida larga arborizada que abriga as lojas mais 
importantes das principais marcas de moda do 
mundo. Siga para a cidade de Asakusa, a cidade 
velha de Tóquio, onde você pode mergulhar 
na atmosfera da antiga Tóquio. Visite Sensoji, 
o templo mais antigo de Tóquio, e passeie por 
Nakamise, uma rua comercial que fornece aos 
visitantes do templo uma variedade de lanches 
locais e memórias tradicionais e turísticas durante 
séculos, termine o seu dia no jardim de Hamarikyu, 
um jardim japonês do período Edo cercado por 
arranha-céus futuristas do distrito de Shiodome, 
um grande exemplo de como o Japão é a terra 
do contrastes. Finalizamos o dia tomando uma 
xícara de matcha fumegante e doces japoneses 
em uma casa de chá em uma pequena ilha no 
lago do Parque. 
Opção de upgrade para o tour em veículo privado: 
JPY 44.250. 
Suplemento para guia falando espanhol: JPY 
12.500

DIA 3 - TÓ Q U I O  |  O S A K A 
Viagem de trem para Osaka no famoso trem 
Bala Shinkansen. Você chegará ao seu destino, 
a Estação de Shin-Osaka em apenas 2,5 horas. 
O bilhete está incluído em classe turística. Depois 

encontrar alimentos sazonais e especialidades 
de Kyoto, como doces japoneses, picles, frutos 
do mar secos e sushi. A última parada de hoje é 
Sanjusangendo, um templo que é considerado a 
estrutura de madeira mais longa do Japão (120 
m). É famoso por suas 1001 estátuas de Kannon, 
a deusa da misericórdia. 
Opção de upgrade para o tour em carro privado: 
JPY 28.800
Suplemento para guia falando espanhol: JPY 
12.500

DIA 5 - OSAKA | NARA | TÓQUIO 
Transferência do hotel para Nara com um guia 
pela manhã para uma excursão de meio dia. 
Depois da excursão, trasalado de trem da Estação 
de Shin-Osaka para Tóquio no Shinkansen. Há 
74 anos durante o século VIII Nara era a capital 
do Japão e muitos dos templos e santuários 
construídos naquela época ainda permanecem 
de pé. Visite o templo Todaiji, o maior edifício 
de madeira do mundo e a casa do maior Buda 
no Japão. A próxima parada é o santuário mais 
famoso de Nara, Kasuga Taisha, fundada em 768 
dC e famosa por suas centenas de lâmpadas de 
bronze e pedra que foi doada pelos fiéis. 
Suplemento para guia falando espanhol: JPY 
12.500 
Transferência opcional em carro privado desde o 
hotel até a estação em Osaka: JPY 14.875 
Upgrade para Ticket Green Class no trem: JPY 
5.500

DIA 6 - TÓ Q U I O   
Dia livre para curtir a cidade.

DIA 7 - TÓ Q U I O
Check-out e traslado ao aeroporto por veículo 
compartilhado.
Upgrade para transferência de carro Privado: 
JPY 18.750

TÓQUIO |OSAKA

da chegada ao hotel, tarde livre até o seu passeio 
noturno de 3 horas de em transporte público. 
Osaka é uma das cidades mais vibrantes de 
Japão, é especialmente conhecido por seu povo 
e sua comida. Seu guia hoje apresentará você o 
esplendor da culinária casual da cidade, onde 
você pode aventurar-se no epicentro da cultura de 
comida de rua em Osaka: Dotonbori – a famosa 
rua de restaurantes exclusivos para pedestres no 
movimentado distrito de Namba Osaka. Famosa 
pela sua grande variedade de opções, Dotonbori 
é conhecida como um paraíso gastronômico em 
todo o Japão. Então, o seu guia irá levá-lo de 
volta ao seu hotel ou direcioná-lo para outro se 
preferir continuar comendo e bebendo!
Transferência opcional por carro privado do hotel 
para a estação em Tóquio: JPY 14.875 
Transferência opcional em carro privado de 
estação privada para o hotel em Osaka: JPY 
13.600 
Opção de upgrade para a Green Class no trem: 
JPY 6.875 por pessoa 
Opção de upgrade para passeio noturno em carro 
privado: JPY 15.600

DIA 4 - OSAKA | KIOTO 
Tour de dia inteiro em Kyoto com guia em inglês (ou 
espanhol mediante suplemento). Você vai começar 
o dia com uma visita ao Templo Kinkakuji (Pavilhão 
Dorado), que foi originalmente construído como 
uma aldeia de aposentados para o Shogun. Depois 
de sua morte, tornou-se um templo budista a seu 
pedido, e agora é um dos mais famosos templos 
de Kyoto. Visita ao Castelo Nijo, um castelo 
ornamental que foi construído pelo fundador da 
Edo Shogunate como sua residência em Kyoto e 
é cercado por deslumbrantes jardins circundantes. 
Passeie pelo mercado Nishiki, uma rua comercial 
de cinco quarteirões, ladeada por mais de cem 
lojas e restaurantes. Conhecida como a “Cozinha 
de Kyoto”, este mercado animado varejista 
especializado em tudo relacionado com alimentos, 
como frutos do mar frescos, produtos, facas e 
utensílios de cozinha, é um excelente lugar para 
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JAPÃO ESSENCIAL
6 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em JPY;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade;

• Os preços dos passeios opcionais e atualização informados são por pessoa, 

por um mínimo de 2 passageiros.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• 7 noites de acomodação nos hotéis selecionados;

• Tours em serviço privado com guia em inglês utilizando transporte público;

• Traslados de chegada e saída em serviço compartilhado;

• Bilhetes de trem em classe econômica;

• Refeições: Café da manhã.
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais e / ou atualizações relatadas.

• Explora o Japão tradicional no Templo Sensoji em Tóquio;

• Comer em um restaurante kaiten zushi;

• Maravilhar-se com os edifícios emblemáticos de Tóquio.

CIDADE

TÓQUIO Vi l la Fontaine 
Shiodome

Park Hotel  Tokyo
Prince Gallery Tokyo 

Kioicho 

OSAKA Osaka Tokyu REI Hi l ton Osaka Ri tz-Carl ton Osaka 

A PARTIR DE JPY 269.386 JPY 310.187 JPY 409.187

TÓQUIO

OSAKA

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


